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RESUMO: O objetivo foi avaliar os efeitos fixos de ano (AP), estação (EP) e ordem de parto (OP), grupo
genético (GG), sexo do bezerro (SB), causa de secagem (CS), duração da lactação (DL) e aleatórios de touro
(PAI) no intervalo de partos (IEP, dias) e na produção de leite por dia de IEP (PUIEP, kg/dia). Houve efeitos
significativos de AP (P < 0,05), CS, DL e PAI (P < 0,01) no IEP e de AP, EP, OP, CS, DL e PAI na PL/IEP
(P<0,01). Houve redução do IEP (-1,05:t 0,41 dias/ano) e aumento na PL/IEP (0,83:t 0,17 kg/dia/ano) de 1984
a 1992. As lactações iniciadas no verão foram menos produtivas (PL/IEP = 11,82 :t 0,31) que as iniciadas nas
demais estações (13,03 :t 0,17). As vacas primíparas (11,11 :t 0,22) diferiram das demais (13,13 :t 0,18) para
PUIEP (P < 0,01), mas não para IEP. As lactações encerradas por pré-parto apresentaram maior PUIEP (13,80
:t 0,28) e menor IEP (401 :t 5) do que as lactações encerradas por baixa produçã%utras causas (11,65 :t 0,23

I

e 443:t 4, respectivamente). ..

PALAVRAS-CHAVES: Bovinos de leite, causa de secagem, fatores ambientais, fatores genéticos

SOURCES OF VARIATION OF MILK YIELD PER DAY OF CALVING INTERVAL IN A HOLSTEIN HERD IN
THE REGION OF SÃO CARLOS, SP ..

ABSTRACT: The objective was to evaluate the fixed effects of year (AP), season (EP) and arder of calving (OP),
genetic group (GG), calf sex (SB), reason for drying-off (CS), lactation length (DL) and random of sire (PAI) on
calving interval (IEP, days) and on milk yield per day of IEP (PL/IEP, kg/day). There were significant effects of
AP (P < 0.05), CS, DL and PAI (P < 0.01) on IEP and ofAP, EP, OP, CS, DL and PAI on PL/IEP

(P < 0.01). There was a reduction in IEP (-1.05 :!: 0,41 days/year) and an increase of PUIEP (0.83 :!: 0.17
kg/day/year) from 1984 to 1992. Cows freshing in the summer were less productive (PL/IEP = 11.82 :!: 0.31) than
those freshing in the other seasons (13.03 :!: 0.17). Primiparous cows (11.11 :!: 0.22) differed from other calvings
(13.13 :!: 0.18) for PUIEP (P < 0.01), but not for IEP. Lactations terminated by pre-calving had higher PUIEP
(13.80 :!: 0.25) and shorter IEP (401 :!: 5) than lactations terminated becaus~ of low production/other reasons
(11.65::!: 0.23 and 443 :!: 4, respectively).
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intervalo de partos (IEP) e na produção de leite por
dia de intervalo de partos (PL/IEP) de um rebanho
da raça Holandesa, mantido em um modelo físico
de sistema de produção de leite, instalado em área
de solo de fertilidade média e topografia levemente
ondulada, no Centro de Pesquisa de Pecuária do
Sudeste, São Carlos, SP.

INTRODUÇÃO
A eficiência produtiva da pecuária leiteira é

determinada principalmente pela produção de leite
e pela eficiência reprodutiva do rebanho. O objetivo
dos produtores é a obtenção simultânea de
elevados índices de produção e reprodução, o que
pode ser dificultado pela provável existência de
antagonismo genético entre essas características
(BAGNATO e OL TENACU, 1993). No Brasil,
FREITAS et ai. (1985) verificaram que ho.uve
decréscimo de 10% na produção efetiva de leite
para cada 60 dias de aumento no intervalo de
partos. No entanto, na maioria dos trabalhos essas
características são avaliadas isoladamente. O
objetivo foi avaliar a importância dos efeitos de
fatores ambientais (ano, estação e ordem de parto,
causa de secagem, sexo do bezerro e duração da
lactação) e genéticos (grupo genético e touro) no

MATERIAL E MÉTODOS
OS dados (N = 501) de IEP e PL/IEP foram

observados no período de outubro de 1984 a
dezembro de 1992. As vacas foram mantidas em
regime de pasto durante o ano todo, com
suplementação de volumosos e concentrados de
acordo com a produção individual de leite,
ordenhadas mecanicamente, duas vezes ao dia,
sem bezerro ao pé. A produção de leite foi
controlada quinzenalmente. As fêmeas em



reprodução foram inseminadas com sêmen de
touros provados da raça Holandesa, durante o ano
todo.

PL/IEP (13,6 :t ~lo g/dia) por dia de aumento na
média da DL.

O efeito ~e PAI foi significativo para IEP e
PL/IEP, indicandq> que há variação genética no
rebanho para rstas características e que as
mesmas podem'! ! ser melhoradas por meio de

seleção. ~

Os dados foram analisados pelo método
dos quadrados mínimos, por meio de um modelo
com os efeitos fixos de ano de parto (AP; 1984 a
1992), estação de parto (EP; verão = jano-maro;
outono = abro-juno; inverno = julo-seto; primavera =

outo-dezo), ordem de parto (OP; 1, 00., 5+), grupo
genético (GG; cruzadas, PC, GC1, e ~GC2 + PO),
sexo do bezerro (S8; macho, fêmea), causa de
secagem (CS; pré-parto, baixa produçã%utras),
duração da lactação (DL; linear e quadrático) e os
efeitos aleatórios de touro (PAI, n = 68) e erroo As

análises estatísticas foram feitas empregando-se o
GLM do "Statistical Analysis System" (SAS, 1990)0

CONCLUSÕES
Houve melhoramento no desempenho de

acordo com os anos de parto, indicando que a
composição genética do rebanho e as práticas de
manejo sofreram mudanças favoráveis ao longo do
período, com reflexos positivos sobre a eficiência
do sistema de produção de leite.

A causa de secagem e a duração da
lactação foram os fatores mais importantes na
variação do intervalo de partos e da produção de
leite por dia de intervalo de partos. Há necessidade
de outros trabalhos, na raça Holandesa, para
melhor compreensão dos seus efeitos na eficiência
dos sistemas de produção de leite.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve efeitos significativos de AP, CS, DL

e PAI no IEP e de AP, EP, OP, CS, DL e PAI na
PL/IEP.
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As médias de acordo com o ano de parto
(Quadro 1) mostram que houve redução do IEP (-
1,05:t 0,41 dias/ano) e aumento da PL/IEP (0,83:t
0,17 kg/dia/ano) no período de 1984 a 1992. Esses
resultados são semelhantes aos obtidos por
CARVALHO e RAMOS (1991) e ZAMBIANCHI et
ai. (1996). O aumento do desempenho pode ser um
reflexo da mudança na composição genética do
rebanho, devido à utilização de touros provados, e
das práticas de manejo adotadas, particularmente
quanto à alimentação, com efeitos positivos sobre a
eficiência produtiva. CRUZ et ai. (1990), analisando
dados do primeiro quinquênio, verificaram melhoria
progressiva na produção de leite e no intervalQ de
partos do mesmo rebanho.

As vacas com lactações iniciadas no verão
foram menos produtivas que aquelas com lactações
iniciadas nas demais estações do ano, porém não
diferiram quanto ao IEP (Quadro 1). Resultado
semelhante quanto à PUIEP foi obtido por
TEODORO et ai. (1993), em vacas mestiças.

As médias estimadas de acordo com a
ordem de parto (Quadro 1) mostram que as vacas
primíparas foram menos produtivas que as demais,
mas não diferiram quanto ao IEP.

As vacas com lactações encerradas por
motivo de pré-parto foram mais produtivas e
tiveram menor intervalo de partos do que aquelas
com lactações terminadas por baixa
produçã%utras causas (Quadro 1). A causa de
secagem tem sido relatada como um dos fatores
mais importantes que influenciam a produção de
leite por dia de intervalo de partos em rebanhos
mestiços (BARBOSA et ai., 1996).

A duração da lactação teve efeitos linear e
quadrático no IEP e na PL/IEP, concordando com
resultados relatados por RIBAS et ai. (1995). Os
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houve aumento do IEP (0,91 :t 0,04 dias) e da
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QUADRO -Número de observações (N) e médias estimadas (:t erro-padrão) do intervalo de
partos (IEP) e da produção de leite por dia de intervalo de partos (PUIEP), de
acordo com o ano de parto, a estação de parto, a ordem de parto e a causa de

secagem.
CAUSA DE VARIAÇÃO N lEr, dias PUIEP, kg/dia

Ano de parto: (P < 0,05) j (P < 0,01)

1984 53 435:t9b I 8,77 :t0,51c

1985 46 424:t 9b 10,17:t 0,48c
1986 37 430 :t 9b 10,76 :t 0,49c
1987 46 404 :t 8a 12,57 :t 0,44b
1988 50 425 :t 8b 13,59 :t O,42b
1989 66 422 :t 7b 13,90 :t O,36b
1990 76 415:t6a 14,17:t0,33a
1991 61 415:t6ab 15,23:t0,35a
1992 66 429:t 7ab 15,36:t O,37a

Estação de parto: (P > 0,05) (P < 0,01)
Verão 121 415:t6a 11,82:t0,31c

Outono 122 422 :t 6a 13,45 :t 0,31 a
Inverno 132 422 :t 5a 12,68 :t O,30b

Primavera 126 428:t 5a 12,95:t O,29ab
Ordem de parto: P > 0,05) (P < 0,01)

1 169 415 :t 4a 11,11 :t O,22c
2 128 420 :t 4a 12,32 :t O,25b
3 87 420 :t 6a 12,98 :t O,32ab
4 57 430:t7a 13,77:t0,40a
5+ 60 424:t 8a 13,45:t 0,47a

Causa de secagem: (P < 0,01) (P < 0,01)
Pré-parto 213 401 :t 5a 13,80:t 0,28a

Baixa produçã%utras causas 288 443 :t 4b 11,65 :t O,23b

a, b, c -Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si ao
nível de probabilidade indicado para as diferentes causas de variação.


